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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa zrušuje 
rámcové rozhodnutie 2004/68/SVV
(KOM(2010)0094 – C7–0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0094),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 82 ods. 2 a článok 83 ods. 1 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu 
parlamentu (C7-0088/2010),

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 
stanoviská Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 
(A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Sexuálne zneužívanie a sexuálne 
vykorisťovanie detí a detská pornografia 
predstavujú závažné porušenie základných 
práv, najmä práv dieťaťa na ochranu a 
starostlivosť nevyhnutnú pre jeho blaho, 
ako je stanovené v Dohovore OSN o 
právach dieťaťa a Charte základných práv 

(1) Sexuálne zneužívanie a sexuálne 
vykorisťovanie detí a detská pornografia 
predstavujú závažné porušenie základných 
práv, najmä práv dieťaťa na ochranu a 
starostlivosť nevyhnutnú pre jeho blaho, 
ako je stanovené v Dohovore OSN o 
právach dieťaťa a jeho opčných 
protokoloch, Dohovore Rady Európy o 
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Európskej únie. ochrane detí pred sexuálnym 
vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním  
a Charte základných práv Európskej únie 
(charta).

Or. en

Odôvodnenie

Na tomto mieste treba uviesť ďalšie interné nástroje, najmä Dohovor Rady Európy o ochrane 
detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z roku 2007 ako najmodernejší 
medzinárodný nástroj v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Právne záväzný charakter ustanovení 
charty viedol v súlade s článkom 6 Zmluvy 
o Európskej únii k zavedeniu nového 
stupňa ochrany detí, keďže v článku 24 
ods. 2 charty sa stanovuje uplatňovanie 
hľadiska ochrany detí. Navyše vo 
viacročnom Štokholmskom programe –
otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži 
občanom a chráni ich1, ktorý prijala 
Európska rada, sa stanovuje jasná 
priorita, ktorou je boj proti sexuálnemu 
zneužívaniu a sexuálnemu 
vykorisťovaniu detí a detskej pornografii. 
_________
1 Ú. v. EÚ L 115, 4.5.2010, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti nadobudla Charta základných práv EÚ plne právne 
záväzný charakter, pričom článkom 24 charty sa požaduje zohľadniť najlepší záujem dieťaťa 
v rámci všetkých činností týkajúcich sa detí, ktoré vykonávajú verejné orgány alebo súkromné 
inštitúcie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Mali by sa posilniť práva obetí 
v detskom veku v rámci trestného 
konania, ktoré by okrem práv 
stanovených v rámcovom rozhodnutí 
2001/220/SVV zahŕňali aj také práva, ako 
je povinné a bezplatné právne poradenstvo 
a zastupovanie vo všetkých prípadoch 
sexuálneho zneužívania a sexuálneho 
vykorisťovania detí.

Or. en

Odôvodnenie

Právne poradenstvo pre obete sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania v detskom 
veku a ich zastupovanie by malo byť vo všetkých prípadoch povinné a bezplatné, keďže dieťa 
potrebuje takéto poradenstvo a zastupovanie na to, aby v plnej miere pochopilo a využívalo 
svoje práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Členské štáty by mali zabezpečiť 
podporu a ochranu práv detí proti 
akejkoľvek forme sexuálneho zneužívania 
a sexuálneho vykorisťovania tým, že 
dosiahnu najvyššiu úroveň prevencie. 
Táto smernica by sa mala považovať za 
súčasť integrovanej akcie na 
zabezpečenie prevencie, najmä 
prostredníctvom primeraných 
vzdelávacích programov na školách, 
okrem iného v rámci riadneho 
vzdelávacieho systému, kampaní na 
zvýšenie informovanosti, výskumu, výmen 
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najlepších postupov a spolupráce medzi 
verejnými orgánmi a mimovládnymi 
organizáciami, poskytovateľmi služieb 
a cestovnými agentúrami, pokiaľ ide 
o nebezpečenstvo sexuálneho zneužívania, 
sexuálneho vykorisťovania a detskej 
pornografie, ako aj čo sa týka práv obetí 
a krokov, ktoré treba prijať v prípade 
takéhoto zneužívania alebo podozrenia zo 
zneužívania. Tieto opatrenia by mali byť 
určené všetkým dotknutým stranám 
vrátane detí, rodičov a pracovníkov 
v oblasti vzdelávania. Tie isté ciele by sa 
mali pokladať za neoddeliteľnú súčasť 
rokovaní Únie s tretími krajinami.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na trestné aspekty a preventívne opatrenia na ochranu detí 
pred zneužívaním, by sa mali považovať za súčasť integrovaného prístupu na dosiahnutie 
cieľov v súlade s Dohovorom z Lanzarote Rady Európy z roku 2007 na podporu 
informovanosti o ochrane a právach detí medzi osobami, ktoré sú s deťmi v pravidelnom 
kontakte v odvetviach vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej ochrany, súdnictva a 
presadzovania práva a v oblastiach, ktoré sa týkajú športu, kultúry a aktivít voľného času.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh5

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Je potrebné uľahčiť vyšetrovanie 
trestných činov a vznesenie obvinenia voči 
páchateľom v rámci trestných konaní, aby 
sa zohľadnili ťažkosti, ktorým musia obete 
v detskom veku pri oznamovaní zneužitia 
čeliť, a anonymita páchateľov 
v kybernetickom priestore. Subjektom 
zodpovedným za vyšetrovanie a trestné 
stíhanie týchto trestných činov by mali 
byť poskytnuté efektívne nástroje 
vyšetrovania, aby sa zaistila úspešnosť 
vyšetrovania a trestného stíhania trestných 
činov uvedených v tejto smernici. Tieto 

(8) Je potrebné uľahčiť vyšetrovanie 
trestných činov a vznesenie obvinenia voči 
páchateľom v rámci trestných konaní, aby 
sa zohľadnili ťažkosti, ktorým musia obete 
v detskom veku pri oznamovaní zneužitia 
čeliť, a anonymita páchateľov 
v kybernetickom priestore. Členské štáty 
by mali nabádať každú osobu, ktorá má 
v dobrej viere podozrenie zo sexuálneho 
zneužívania alebo vykorisťovania dieťaťa 
alebo informácie o ňom, aby vec ohlásila 
príslušným útvarom, aby sa zaistila 
úspešnosť vyšetrovania a trestného stíhania 
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nástroje môžu zahŕňať operácie s 
použitím agenta v utajení, odpočúvanie, 
utajené sledovanie vrátane elektronického 
sledovania, monitorovania bankových 
účtov alebo iné finančné vyšetrovanie.

trestných činov uvedených v tejto smernici.
Pokiaľ ide o systém oznamovania 
sexuálneho zneužívania a sexuálneho 
vykorisťovania detí a pomoc deťom 
v núdzi, mali by sa propagovať horúce 
linky Únie s číslom 116 000 pre nezvestné 
deti, 116 006 pre obete trestnej činnosti 
a 116 111 pre deti, ktoré boli zavedené 
rozhodnutím Komisie 2007/116/ES z 15. 
februára 2007 o rezervovaní národného 
číselného rozsahu začínajúceho sa 116 
pre harmonizované čísla pre 
harmonizované služby sociálneho 
významu1 zmeneným a doplneným 
rozhodnutím 2009/884/ES z 30. novembra 
20092, a malo by sa prihliadať na 
skúsenosti s ich fungovaním. 
___________

1 Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 30.
2 Ú. v. EÚ L 317, 3.12.2009, s. 46.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa zdôrazniť podpora oznamovania prípadov sexuálneho zneužívania 
a vykorisťovania detí. V tomto smere treba analyzovať a zohľadniť existujúce mechanizmy EÚ 
(telefónne čísla sociálneho významu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. Subjektom zodpovedným za 
vyšetrovanie a trestné stíhanie takýchto 
trestných činov by sa mali poskytnúť 
účinné nástroje vyšetrovania a plná 
cezhraničná spolupráca na zabezpečenie 
rýchleho a efektívneho prístupu 
k registrom trestov a medzinárodným 
databázam v oblasti zneužívania detí, 
keďže ako potvrdil Európsky súd pre 
ľudské práva, deti majú právo na 
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ochranu štátu v podobe účinného 
odrádzania od takých závažných foriem 
zásahu do základných aspektov ich 
súkromného života. Takéto nástroje môžu 
zahŕňať odhalenie totožnosti 
používateľov internetu, tajné operácie, 
odpočúvanie komunikácie, tajný dohľad 
vrátane elektronického dohľadu, 
sledovanie bankových účtov alebo 
prevodov alebo iné operácie finančného 
vyšetrovania s prihliadnutím na zásadu 
proporcionality a na základe súdneho 
dohľadu.     

Or. en

Odôvodnenie

Využívanie nástrojov vyšetrovania by sa malo zaradiť do samostatného odôvodnenia, pričom 
by sa mali uviesť ich obmedzenia v súlade so základnými zásadami týkajúcimi sa ľudských 
práv, ako sú proporcionalita a súdny dohľad. Vzhľadom na charakter trestných činov 
a viaceré prípady nedostatočnej komunikácie medzi členskými štátmi pri zisťovaní totožnosti 
pedofilov by sa mal podporovať cezhraničný spravodajský systém pre vnútroštátnu políciu 
s cieľom zabezpečiť plnú spoluprácu v oblasti systémov vyšetrovania, aby sa predchádzalo 
rizikám, zabezpečilo sa odhalenie totožnosti páchateľov a zistenie totožnosti a ochrana obetí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Pravidlá na určenie súdnej právomoci 
by sa mali zmeniť a doplniť s cieľom 
zabezpečiť, aby páchatelia sexuálneho 
zneužívania a vykorisťovania detí, ktorí 
pochádzajú z Európskej únie, boli trestne 
stíhaní aj vtedy, ak sa takýchto trestných 
činov dopustili mimo územia Európskej 
únie, najmä v rámci tzv. sexuálnej 
turistiky.

(9) Pravidlá na určenie súdnej právomoci 
by sa mali zmeniť a doplniť s cieľom 
zabezpečiť, aby páchatelia sexuálneho 
zneužívania a vykorisťovania detí, ktorí 
pochádzajú z Európskej únie, boli trestne 
stíhaní aj vtedy, ak sa takýchto trestných 
činov dopustili mimo územia Európskej 
únie, najmä v rámci tzv. sexuálnej turistiky 
zameranej na deti. Trestné činy spáchané 
na deťoch v rámci cestovania v cudzine 
by sa mali považovať za trestné činy 
spáchané za priťažujúcich okolností.

Or. en
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Odôvodnenie

Sexuálna turistika zameraná na deti rastie znepokojivým tempom a má ničivé dôsledky pre 
milióny detí na celom svete. Je potrebné zdôrazniť už v odôvodnení, že v záujme posilnenia 
predchádzania tejto praxi je nevyhnutné podporiť odrádzanie od nej stanovením vyšších 
sankcií za trestné činy, ak boli spáchané v cudzine v rámci cestovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Opatrenia na ochranu obetí v detskom 
veku by sa mali prijímať v záujme týchto 
obetí pri zohľadnení posúdenia ich potrieb. 
Pre obete v detskom veku by mali byť 
právne opravné prostriedky ľahko 
dostupné, a to vrátane bezplatného 
právneho poradenstva a zastupovania a 
opatrení na riešenie konfliktu záujmov v 
prípadoch, ak bol páchateľom člen rodiny. 
Okrem toho by obete v detskom veku mali 
byť chránené pred sankciami súvisiacimi 
napríklad s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi v oblasti prisťahovalectva a 
prostitúcie, ak svoj prípad oznámia 
príslušným orgánom. Okrem toho účasť na 
trestnom konaní by obetiam v detskom 
veku nemala spôsobovať ďalšiu traumu v 
dôsledku vypočúvania alebo vizuálneho 
kontaktu s páchateľom. 

(10) Opatrenia na ochranu obetí v detskom 
veku  a opatrenia na prispôsobenie 
súdneho systému, ktorý sa nimi zaoberá,
by sa mali prijímať v najlepšom záujme 
týchto obetí pri zohľadnení posúdenia ich 
potrieb a ich práva na ochranu pred 
rizikom opakovaného zneužívania, najmä 
narušením ich súkromia, pričom 
primeraná dôležitosť sa prisúdi ich 
stanoviskám a názorom, ako je stanovené 
napríklad v usmerneniach OSN 
o spravodlivosti vo veciach týkajúcich sa 
obetí v detskom veku a svedkov trestných 
činov a v usmerneniach Výboru ministrov 
Rady Európy o súdnictve, ktoré 
zohľadňuje potreby detí. Pre obete v 
detskom veku by mali byť právne opravné 
prostriedky ľahko dostupné, a to vrátane 
bezplatného právneho poradenstva 
a zastupovania a opatrení na riešenie 
konfliktu záujmov v prípadoch, ak bol 
páchateľom člen rodiny. V tomto smere by 
mali byť v plnej miere informované 
o svojich právach, službách, ktoré majú 
k dispozícii, ďalšom vývoji a výsledku 
konania, pričom právne poradenstvo 
a zastupovanie by sa malo poskytovať aj 
na účely uplatnenia nároku na 
odškodnenie.    Okrem toho by obete v 
detskom veku mali byť chránené pred 
sankciami súvisiacimi napríklad s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi v 
oblasti prisťahovalectva a prostitúcie, ak 
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svoj prípad oznámia príslušným orgánom. 
Okrem toho účasť na trestnom konaní by 
obetiam v detskom veku nemala 
spôsobovať ďalšiu traumu v dôsledku 
vypočúvania alebo vizuálneho kontaktu s 
páchateľom.

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabrániť druhotnej viktimizácii. Takisto by sa malo zdôrazniť, že súdnictvo 
zaoberajúce sa deťmi a najmä obeťami v detskom veku treba prispôsobiť ich potrebám, ako je 
stanovené v nedávno prijatých usmerneniach Výboru ministrov Rady Európy o súdnictve 
zohľadňujúcom potreby detí, ktoré uvítala Európska komisia a Agentúra EÚ pre základné 
práva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a. Obetiam sexuálneho zneužívania 
a sexuálneho vykorisťovania v detskom 
veku by sa mala poskytnúť krátkodobá 
a dlhodobá pomoc. Každá ujma 
spôsobená sexuálnym zneužívaním a 
sexuálnym vykorisťovaním dieťaťa je 
závažná a treba sa ňou zaoberať. 
Vzhľadom na povahu ujmy spôsobenej 
sexuálnym zneužívaním a sexuálnym 
vykorisťovaním by sa takáto pomoc mala 
poskytovať dovtedy, kým je to nevyhnutné 
na úplné fyzické a psychické zotavenie 
dieťaťa, a v prípade potreby môže trvať 
až do dospelosti.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zdôrazniť dlhodobú potrebu pomoci obetiam sexuálneho zneužívania a vykorisťovania 
detí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 10b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10b. Členské štáty by mali v súlade 
so svojim vnútroštátnym právom zaviesť 
preventívne ochranné opatrenia, aby 
zamedzili kontaktu medzi obeťami 
v detskom veku a páchateľmi po začatí 
trestného konania, ešte pred odsúdením. 
Obete v detskom veku a ich rodiny by mali 
v rámci európskeho ochranného príkazu 
profitovať z cezhraničnej ochrany pred 
páchateľmi. 

Or. en

Odôvodnenie

Dôležité je zdôrazniť potrebu ochrany detí a ich rodín už v čase oznámenia trestného činu 
pred odsúdením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Detská pornografia, ktorú tvoria 
snímky zobrazujúce sexuálne zneužívanie, 
je osobitným druhom obsahu, ktorý 
nemožno prezentovať ako vyjadrenie 
názoru. Boj proti detskej pornografii je 
potrebné realizovať formou obmedzenia 
šírenia materiálu obsahujúceho 
zneužívanie detí, a to tak, že sa sťaží 
možnosť páchateľov umiestniť takýto 
obsah na verejne dostupnú internetovú 
sieť. Je preto potrebné prijať opatrenia 
na odstránenie obsahu pri zdroji a 
zatknúť osoby, ktoré sa previnili tým, že 
distribuovali alebo sťahovali z internetu 
snímky zobrazujúce zneužívanie detí. EÚ 

(13) Detská pornografia, ktorú tvorí 
materiál zobrazujúci zneužívanie detí, je 
osobitným druhom obsahu, ktorý nemožno 
prezentovať ako vyjadrenie názoru. Boj 
proti detskej pornografii je potrebné 
realizovať tým, že sa zabezpečí úplné 
odstránenie snímok z webového zdroja.
Navyše členské štáty môžu postupovať s 
využitím prostriedkov, ktoré považujú za 
najvhodnejšie na okamžitý zásah na  
zastavenie ďalšieho prezerania 
a sťahovania snímok s cieľom zabrániť 
ďalšej ujme spôsobenej obeti. V každom 
prípade by mali okamžite začať postupy 
na dosiahnutie úplného odstránenia 
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by mala predovšetkým prostredníctvom 
užšej spolupráce s tretími krajinami 
a medzinárodnými organizáciami 
podporovať efektívne odstraňovanie 
webových stránok obsahujúcich detskú 
pornografiu orgánmi tretích krajín, na 
ktorých území sa takéto stránky 
prevádzkujú. Keďže napriek tomuto úsiliu 
je odstránenie detského pornografického 
obsahu pri zdroji ťažké, ak sa pôvodný 
materiál nenachádza na území EÚ, mali by 
sa zaviesť mechanizmy, ktoré by z územia 
Únie zablokovali prístup na internetové 
stránky označené za stránky obsahujúce a 
šíriace detskú pornografiu. Na tento účel 
možno použiť rozličné vhodné 
mechanizmy, pre príslušné súdne alebo 
policajné orgány sa napríklad môže 
uľahčiť vydávanie príkazov na takéto 
blokovanie alebo možno podporiť a 
podnietiť poskytovateľov internetových 
služieb, aby na dobrovoľnej báze 
vypracovali kódexy správania a 
usmernenia pre blokovanie prístupu na 
takéto internetové stránky. Aby sa v 
záujme odstránenia a blokovania stránok 
obsahujúcich detskú pornografiu 
zabezpečilo, že vnútroštátne zoznamy 
webových stránok, na ktorých sa nachádza 
materiál obsahujúci detskú pornografiu, 
budú čo najúplnejšie a aby sa zároveň 
predišlo duplicite práce, verejné orgány by 
mali nadviazať vzájomnú spoluprácu a 
posilňovať ju. Všetky takéto kroky musia 
zohľadňovať práva konečných 
používateľov, musia sa pri nich dodržiavať 
právne a justičné postupy a musia byť v 
súlade s Európskym dohovorom o 
ľudských právach a Chartou základných 
práv Európskej únie. V rámci programu 
Bezpečnejší internet sa vytvorila sieť 
poradenských liniek, ktorých cieľom je 
zhromažďovať informácie a zabezpečiť 
pokrytie a výmenu správ o hlavných 
typoch nelegálneho obsahu na internete.

snímok zo zdroja a odhalenie totožnosti 
páchateľov. EÚ by mala predovšetkým 
prostredníctvom užšej spolupráce s tretími 
krajinami a medzinárodnými organizáciami 
podporovať efektívne odstraňovanie 
webových stránok obsahujúcich detskú 
pornografiu zo strany orgánov tretích 
krajín, na ktorých území sa takéto stránky 
prevádzkujú. Keďže napriek tomuto úsiliu 
je odstránenie detského pornografického 
obsahu pri zdroji ťažké, ak sa pôvodný 
materiál nenachádza na území EÚ, mali by 
sa zaviesť mechanizmy, ktoré by z územia 
Únie zablokovali prístup na internetové 
stránky označené za stránky obsahujúce a 
šíriace detskú pornografiu. Na tento účel 
možno použiť rozličné vhodné 
mechanizmy vrátane podpory súdnych 
a policajných orgánov v prístupe 
k najmodernejším vyšetrovacím metódam, 
akou je program PhotoDNA, a podpory 
výmeny najlepších postupov.
Poskytovateľov internetových služieb 
treba nabádať, aby na dobrovoľnej báze 
vypracovali kódexy správania a 
usmernenia pre blokovanie prístupu na 
internetové stránky obsahujúce detskú 
pornografiu. Aby sa v záujme odstránenia 
a blokovania stránok obsahujúcich detskú 
pornografiu zabezpečilo, že vnútroštátne 
zoznamy webových stránok, na ktorých sa 
nachádza materiál obsahujúci detskú 
pornografiu, budú čo najúplnejšie a aby sa 
zároveň predišlo duplicite práce, verejné 
orgány by mali nadviazať vzájomnú 
spoluprácu a posilňovať ju. Všetky takéto 
kroky musia zohľadňovať práva konečných 
používateľov, musia sa pri nich dodržiavať 
právne a justičné postupy a musia byť v 
súlade s Európskym dohovorom o 
ľudských právach a Chartou základných 
práv Európskej únie. V rámci programu 
Bezpečnejší internet sa vytvorila sieť 
poradenských liniek, ktorých cieľom je 
zhromažďovať informácie a zabezpečiť 
pokrytie a výmenu správ o hlavných 
typoch nelegálneho obsahu na internete.
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Or. en

Odôvodnenie

I keď hlavným cieľom je úplné odstránenie snímok z internetu, v záujme dieťaťa je v čo 
najkratšom čase znemožniť  prístup k snímkam.  Členským štátom by sa teda malo umožniť, 
aby okrem úsilia o odstránenie snímok z internetu pristúpili aj k zablokovaniu týchto snímok, 
ak je to v záujme dieťaťa. Najnovší vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií 
umožňuje sledovať malú časť rovnakých snímok na internete pomocou metódy nazývanej 
PhotoDNA, pričom bolo by dôležité, aby boli tieto metódy dostupné a aby boli predmetom 
výmeny medzi orgánmi členských štátov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13a. Všetky osobné údaje spracúvané pri 
vykonávaní tejto smernice by sa mali 
chrániť v súlade s rámcovým 
rozhodnutím Rady 2008/977/SVV z 
27. novembra 2008 o ochrane osobných 
údajov spracúvaných v rámci policajnej a 
justičnej spolupráce v trestných veciach1 a 
v súlade so zásadami stanovenými v 
dohovore Rady Európy z 28. januára 1981 
o ochrane jednotlivcov pri automatickom 
spracúvaní osobných údajov, ktorý 
ratifikovali všetky členské štáty.
_________________

1 Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Odôvodnenie

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov v rámci tejto smernice musí byť v plnej miere 
v súlade s normami EÚ a Rady Európy o ochrane údajov.



PE452.564v03-00 16/32 PR\854659SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 13b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13b. Táto smernica by mala v plnej miere 
dopĺňať smernicu 2011/.../EÚ 
Európskeho parlamentu a Rady 
o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi 
a boji proti nemu a ochrane obetí, ktorou 
sa nahrádza rámcové rozhodnutie 
2002/629/SVV, keďže niektoré obete 
obchodovania s ľuďmi boli aj obeťami 
sexuálneho zneužívania a sexuálneho 
vykorisťovania v detskom veku.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zdôrazniť, že táto smernica a smernica o obchodovaní s ľuďmi sú súčasťou toho 
istého boja proti zločinu, najmä vzhľadom na to, že obchodovanie s ľuďmi môže byť súčasťou 
sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom tejto smernice je stanoviť 
minimálne pravidlá týkajúce sa 
vymedzenia trestných činov a sankcií v 
oblasti sexuálneho vykorisťovania detí. Jej 
cieľom je takisto zaviesť spoločné 
ustanovenia na posilnenie prevencie 
trestnej činnosti a ochrany jej obetí.

Cieľom tejto smernice je zamedziť 
sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu 
vykorisťovaniu detí a stanoviť minimálne 
pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných 
činov a sankcií v oblasti sexuálneho 
vykorisťovania detí. Jej cieľom je takisto 
zaviesť spoločné ustanovenia na posilnenie 
prevencie trestnej činnosti a ochrany jej 
obetí.

Or. en
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Odôvodnenie

Mala by sa zdôrazniť potreba ochrany detí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) „vek spôsobilosti dať súhlas k 
sexuálnym aktivitám“ je zákonný vek, 
v ktorom sa možno podľa vnútroštátneho 
práva zapájať do sexuálnych aktivít;

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s požiadavkou formulovanou v Dohovore z Lanzarote Rady Európy a v záujme 
presného vymedzenia obsahu ustanovení o trestných činoch z článkov 3 až 7 je potrebné 
objasniť, čo je vek spôsobilosti dať súhlas k sexuálnym aktivitám. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „detská pornografia“ je b) „detská pornografia“ alebo „materiál 
týkajúci sa zneužívania detí“ je:

Or. en
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Odôvodnenie

Malo by sa doplniť používanie novej a vhodnejšej terminológie v podobe „materiálu 
týkajúceho sa sexuálneho zneužívania detí“ a nabádať na používanie tejto vhodnejšej 
terminológie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zapríčinenie účasti dieťaťa na 
pornografických predstaveniach sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou trestnej 
sadzby najmenej dva roky.

2. Zapríčinenie účasti dieťaťa na 
pornografických predstaveniach sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou trestnej 
sadzby najmenej tri roky.

Or. en

Odôvodnenie

Vykorisťovanie alebo zneužívanie detí by sa malo trestať vyššími trestnými sadzbami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Profitovanie z dieťaťa zúčastňujúceho sa 
na pornografických predstaveniach alebo 
iné vykorisťovanie tohto dieťaťa sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou trestnej 
sadzby najmenej dva roky.

3. Profitovanie z dieťaťa zúčastňujúceho sa 
na pornografických predstaveniach alebo 
iné vykorisťovanie tohto dieťaťa sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou trestnej 
sadzby najmenej tri roky.

Or. en

Odôvodnenie

Vykorisťovanie alebo zneužívanie detí by sa malo trestať vyššími trestnými sadzbami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Vedomé návštevy pornografických 
predstavení, na ktorých sa zúčastňujú deti, 
sa trestá odňatím slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej dva 
roky.

4. Vedomé návštevy pornografických 
predstavení, na ktorých sa zúčastňujú deti, 
sa trestá odňatím slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky.

Or. en

Odôvodnenie

Vykorisťovanie alebo zneužívanie detí by sa malo trestať vyššími trestnými sadzbami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Zapríčinenie účasti dieťaťa na detskej 
prostitúcii sa trestá odňatím slobody s 
hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 
päť rokov.

6. Zapríčinenie účasti dieťaťa na detskej 
prostitúcii sa trestá odňatím slobody s 
hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 
šesť rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Vykorisťovanie alebo zneužívanie detí by sa malo trestať vyššími trestnými sadzbami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Profitovanie z dieťaťa zúčastňujúceho sa 7. Profitovanie z dieťaťa zúčastňujúceho sa 
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na detskej prostitúcii alebo iné 
vykorisťovanie tohto dieťaťa sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou trestnej 
sadzby najmenej päť rokov.

na detskej prostitúcii alebo iné 
vykorisťovanie tohto dieťaťa sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou trestnej 
sadzby najmenej šesť rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Vykorisťovanie alebo zneužívanie detí by sa malo trestať vyššími trestnými sadzbami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Zapojenie sa do sexuálnych aktivít s 
dieťaťom spojených s detskou prostitúciou 
sa trestá odňatím slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej päť 
rokov.

8. Zapojenie sa do sexuálnych aktivít s 
dieťaťom spojených s detskou prostitúciou 
sa trestá odňatím slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej šesť 
rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Vykorisťovanie alebo zneužívanie detí by sa malo trestať vyššími trestnými sadzbami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie, aby bolo toto úmyselné 
konanie trestné:

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na zabezpečenie toho, aby bolo toto 
úmyselné konanie trestné:

Návrh dospelej osoby, uskutočnený 
pomocou informačných a komunikačných 
technológií, na stretnutie s dieťaťom, ktoré 
nedosiahlo vek, v ktorom je podľa 
vnútroštátneho práva spôsobilé dať 
súhlas k pohlavnému styku, s cieľom 
spáchať niektorý z trestných činov 

Návrh dospelej osoby, uskutočnený 
pomocou informačných a komunikačných 
technológií, na stretnutie s dieťaťom s 
cieľom spáchať niektorý z trestných činov 
uvedených v článku 3 ods. 3 a článku 5 
ods. 6, ak po tomto návrhu nasledovali 
faktické činy vedúce k takémuto stretnutiu, 



PR\854659SK.doc 21/32 PE452.564v03-00

SK

uvedených v článku 3 ods. 3 a článku 5 
ods. 6, ak po tomto návrhu nasledovali 
faktické činy vedúce k takémuto stretnutiu, 
sa trestá odňatím slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej dva 
roky.

sa trestá odňatím slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej dva 
roky. 

1a. Ak sa preukáže, že páchateľ úmyselne 
použil technické prostriedky na to, aby 
oslovil veľké množstvo detí a znásobil tým 
svoje šance na spáchanie zločinu, členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby sa takýto 
postup nezávisle od predchádzajúcich 
odsúdení za ten istý trestný čin považoval 
za priťažujúcu okolnosť a aby sa naň 
vzťahoval vyšší trest než v prípade 
základného trestného činu kontaktovania 
detí na sexuálne účely. 

Or. en

Odôvodnenie

Tento druh „trestných činov nadväzovania kontaktu“ by sa mal trestať vyššou trestnou 
sadzbou, ak bol páchaný systematicky ako praktika zameraná na oslovenie veľkého množstva 
detí s cieľom znásobiť svoje šance na úspech.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ustanovenia článku 3 ods. 2 týkajúce sa 
účasti dieťaťa ako svedka sexuálnych 
aktivít a ods. 3, článku 4 ods. 2 a 4 a 
článku 5 neupravujú sexuálne aktivity 
vykonávané zo strany detí a s ich súhlasom 
alebo sexuálne aktivity, do ktorých sú 
zapojené osoby, ktoré sú si vekom a 
stupňom duševného a telesného vývoja 
alebo zrelosti blízke, pokiaľ pri nich 
nedošlo k zneužitiu.

Ustanovenia článku 3 ods. 2 týkajúce sa 
účasti dieťaťa ako svedka sexuálnych 
aktivít a ods. 3, článku 4 ods. 2 a 4 a 
článku 5 neupravujú sexuálne aktivity 
vykonávané zo strany detí a s ich súhlasom 
alebo sexuálne aktivity, do ktorých sú 
zapojené osoby, ktoré sú si vekom a 
stupňom duševného a telesného vývoja 
alebo zrelosti blízke, pokiaľ pri nich 
nedošlo k zneužitiu a sú v súlade 
s vnútroštátnym právom, čo sa týka veku 
spôsobilosti dať súhlas k sexuálnym 
aktivitám.
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Or. en

Odôvodnenie

S cieľom rešpektovať zásadu subsidiarity a keďže táto vec je naďalej v pôsobnosti členských 
štátov s rozličnými prístupmi, ktoré súvisia s tradíciami, je potrebné doplniť odkaz na 
vnútroštátne právne predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Ak trestné činy týkajúce sa detskej 
pornografie podľa článku 5 pácha dieťa, 
členské štáty zabezpečia, aby sa naň 
vzťahovali primerané alternatívne 
opatrenia prispôsobené konkrétnym 
potrebám v oblasti prevýchovy podľa 
vnútroštátneho práva so zreteľom na vek 
páchateľa, potrebu zamedziť 
kriminalizácii a cieľ opätovnej sociálnej 
integrácie dieťaťa. 

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o trestné činy spojené s používaním informačných a komunikačných technológií, 
ktoré sa v súčasnosti medzi deťmi šíria už na školskej úrovni a často sú súčasťou praktík 
zastrašovania, je nevyhnutné trestať takéto prejavy správania primeranými opatreniami aj 
v prípade, že páchateľom je dieťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) trestný čin bol spáchaný v rámci 
organizovanej činnosti a jeho hlavným 
účelom bolo dosiahnutie ekonomického 
príjmu;
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Or. en

Odôvodnenie

Dôležité je zastaviť ekonomické vykorisťovanie zneužívaných detí. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

db) trestný čin bol spáchaný v rámci 
cestovania do cudziny, pričom hlavným 
účelom zorganizovania alebo 
uskutočnenia takejto cesty bolo spáchanie 
niektorého z trestných činov uvedených 
v článkoch 3 až 6; 

Or. en

Odôvodnenie

Sexuálna turistika zameraná na deti rastie znepokojivým tempom a má ničivé dôsledky pre 
milióny detí na celom svete. Je potrebné zdôrazniť už v odôvodnení, že v záujme posilnenia 
predchádzania tejto praxi je nevyhnutné podporiť odrádzanie od nej stanovením vyšších 
sankcií za trestné činy, ak boli spáchané v cudzine v rámci cestovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom vyhnúť sa riziku možného 
opakovania trestných činov, členské štáty 
prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie, 
aby sa fyzickej osobe, ktorá bola odsúdená 
za spáchanie niektorého z trestných činov 
uvedených v článkoch 3 až 7, mohlo 
dočasne alebo trvale zabrániť vo 
vykonávaní aktivít zahŕňajúcich pravidelný 
kontakt s deťmi. 

1. S cieľom vyhnúť sa riziku možného 
opakovania trestných činov členské štáty 
prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie 
toho, aby sa fyzickej osobe, ktorá bola 
odsúdená za spáchanie niektorého z 
trestných činov uvedených v článkoch 3 až 
7, mohlo dočasne alebo trvale zabrániť vo 
vykonávaní profesionálnych aktivít 
zahŕňajúcich pravidelný kontakt s deťmi. 
Opatrenia stanovené v tomto odseku sa 
uvedú v registri trestov štátu, v ktorom 
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bola osoba odsúdená.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že ide o profesionálne aktivity, ktorých súčasťou je pravidelný kontakt 
s deťmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na zabezpečenie, aby opatrenie uvedené 
v odseku 1 bolo zaznamenané do registra 
trestov členského štátu, v ktorom bola táto 
osoba odsúdená. 

2. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na zabezpečenie toho, aby zamestnávatelia 
pri prijímaní zamestnancov na 
profesionálne aktivity, ktoré zahŕňajú 
kontakt s deťmi, boli oprávnení získať od 
príslušných orgánov informácie 
o existencii odsúdenia za trestný čin 
uvedený v článkoch 3 až 7 alebo o 
akomkoľvek ďalšom opatrení týkajúcom 
sa tohto odsúdenia, ktoré im bráni vo 
vykonávaní aktivít, ktoré zahŕňajú kontakt 
s deťmi. Ak počas pracovného pomeru 
vznikne závažné podozrenie, 
zamestnávatelia môžu v súlade 
s vnútroštátnym právom požiadať o takéto 
informácie aj po skončení postupu 
prijímania pracovníkov. Orgány 
členských štátov všetkými primeranými 
prostriedkami a v súlade s vnútroštátnym 
právom zabezpečia, aby bolo možné získať 
takéto informácie aj z registrov trestov 
vedených v iných členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Dôležité je, aby mal zamestnávateľ úplný prístup k registrom trestov, v ktorých sú uvedené 
odsúdenia, ako aj informácie o opatreniach týkajúcich sa zákazu činnosti buď v krajine 
príslušnej osoby alebo v inom členskom štáte EÚ. Navyše, ak by zamestnávateľ po skončení 
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prijímania pracovníkov dostal informácie o tom, že zamestnanec prijatý na prácu s deťmi bol 
odsúdený za pedofíliu v niektorom inom členskom štáte, mal by mať právo požiadať o 
súvisiace informácie aj po skončení prijímacieho konania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Odchylne od článku 7 ods. 2 a článku 9 
ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 
2009/315/SVV o organizácii a obsahu 
výmeny informácií z registra trestov medzi 
členskými štátmi, na účely účinného 
uplatnenia opatrenia dočasne alebo trvale 
zabraňujúceho takejto osobe vykonávať 
aktivity zahŕňajúce pravidelný kontakt 
s deťmi, prijmú členské štáty opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby informácie 
týkajúce zabránenia vo vykonávaní 
určitých aktivít z dôvodu odsúdenia za 
spáchanie niektorého z trestných činov 
uvedených v článkoch 3 až 7 tejto 
smernice boli postúpené na základe 
žiadosti podľa článku 6 tohto rámcového 
rozhodnutia zo strany ústredného orgánu 
členského štátu, ktorého štátnym 
príslušníkom dotknutá osoba je, a to 
najmä vtedy, ak žiadajúci členský štát 
podmieňuje prístup k určitým aktivitám 
zabezpečením, že kandidáti neboli 
odsúdení za žiadny z trestných činov 
uvedených v článkoch 3 až 7 tejto 
smernice, a opatrenia na zabezpečenie 
toho, aby osobné údaje týkajúce sa 
takéhoto zabránenia vo vykonávaní aktivít 
poskytnuté podľa článku 7 ods. 2 a 4 
uvedeného rámcového rozhodnutia mohli 
byť v každom prípade použité na takýto 
účel.

3. Odchylne od článku 7 ods. 2 a článku 9 
ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 
2009/315/SVV o organizácii a obsahu 
výmeny informácií z registra trestov medzi 
členskými štátmi členské štáty pri 
vybavovaní žiadostí príslušných orgánov 
ostatných členských štátov predložených 
podľa článku 10 ods. 2 zabezpečia plnú 
spoluprácu a dostupnosť všetkých 
informácií. Osobné údaje týkajúce sa 
takéhoto zabránenia vo vykonávaní aktivít 
poskytnuté podľa článku 7 ods. 2 a 4 
uvedeného rámcového rozhodnutia mohli 
byť v každom prípade použité na takýto 
účel.

Or. en
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Odôvodnenie

Treba zabezpečiť plnú spoluprácu a výmenu vyžiadaných informácií medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) konfiškácia ekonomického príjmu 
nadobudnutého spáchaním trestného 
činu.

Or. en

Odôvodnenie

Dôležité je zabezpečiť, aby príjmy nadobudnuté spáchaním trestného činu nezostali vo 
vlastníctve zločineckej organizácie ani osoby, ktorá tieto trestné činy spáchala.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty prijmú všetky primerané 
opatrenia, aby prispeli k vytvoreniu 
medzinárodnej databázy snímok týkajúcej 
sa sexuálneho vykorisťovania detí. 

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom informovať políciu o sexuálnom vykorisťovaní detí a umožniť identifikáciu obetí je 
potrebné rýchle upozornenie na stránky, ktorých obsahom je detská pornografia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) trestný čin bol spáchaný v prospech 
právnickej osoby usadenej na území tohto 
členského štátu.

d) trestný čin bol spáchaný v prospech 
právnickej osoby s oficiálnym sídlom 
alebo miestom usadenia na území tohto 
členského štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Miesto usadenia a oficiálne sídlo niekedy nie sú to isté. V oboch prípadoch by sa mala 
zabezpečiť súdna právomoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty v prípade sexuálneho 
zneužívania a sexuálneho vykorisťovania 
spáchaného v rodine zabezpečia, aby sa 
prijali opatrenia potrebné na poskytnutie 
ochrany a pomoci obeti v detskom veku, 
ako aj ostatným členom rodiny, ktorí do 
spáchaného trestného činu neboli 
zapojení. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zdôrazniť, že je potrebné chrániť psychologickú rovnováhu a právo zneužívaných 
detí na udržiavanie kontaktu s ich rodinami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty zaručia rešpektovanie 
súkromia a reputácie obetí v detskom 
veku a zabránia verejnému šíreniu 
akýchkoľvek informácií týkajúcich sa 
týchto obetí, ktoré by mohli viesť 
k odhaleniu ich totožnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Obete v detskom veku treba chrániť pred akoukoľvek formou narúšania ich súkromnej sféry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) výsluchy s obeťou v detskom veku 
prebiehali podľa možnosti 
v neprítomnosti páchateľa;

Or. en

Odôvodnenie
Tento prvok by sa mal doplniť s cieľom zabezpečiť, aby dieťa mohlo hovoriť bez strachu, že sa 
opäť stretne s páchateľom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 21 Článok 21
Zablokovanie prístupu na internetové 
stránky obsahujúce detskú pornografiu

Odstránenie internetových stránok 
obsahujúcich detskú pornografiu a 
zablokovanie prístupu na tieto stránky

1. Každý členský štát prijme opatrenia 
potrebné na dosiahnutie toho, aby 
používateľom internetu na jeho území 
zablokoval prístupu na internetové 
stránky obsahujúce alebo šíriace detskú 
pornografiu. Takéto zablokovanie prístupu 
sa realizuje pod podmienkou poskytnutia 
primeraných záruk, pričom je potrebné 
predovšetkým zabezpečiť, aby sa 
zablokovanie obmedzilo len na to, čo je 
nevyhnutné, a aby boli používatelia 
informovaní o dôvodoch zablokovania a 
poskytovatelia tohto obsahu o možnosti 
napadnúť rozhodnutie o zablokovaní.

Každý členský štát prijme opatrenia 
potrebné na dosiahnutie toho, aby bola
internetová stránka obsahujúca alebo 
šíriaca detskú pornografiu odstránená
priamo pri zdroji. Navyše členské štáty 
môžu na ochranu najlepšieho záujmu 
dieťaťa vytvoriť postupy, ktorými na 
svojom území v súlade s vnútroštátnym 
právom zablokujú prístup používateľov 
internetu k internetovým stránkam 
obsahujúcim alebo šíriacim detskú 
pornografiu. Takéto zablokovanie prístupu 
sa realizuje pod podmienkou poskytnutia 
primeraných záruk, pričom je potrebné 
predovšetkým zabezpečiť, aby sa 
zablokovanie obmedzilo len na to, čo je 
nevyhnutné, a aby boli používatelia 
informovaní o dôvodoch zablokovania a 
poskytovatelia tohto obsahu o možnosti 
napadnúť rozhodnutie o zablokovaní.

2. Bez toho, aby boli dotknuté uvedené 
skutočnosti, členské štáty prijmú 
opatrenia potrebné na dosiahnutie 
odstránenia internetových stránok
obsahujúcich alebo šíriacich detskú 
pornografiu.

Or. en

Odôvodnenie
Prioritou by malo byť úplné odstránenie snímok. Navyše členské štáty môžu v záujme dieťaťa 
pristúpiť k okamžitému zablokovaniu prístupu, ak sa nazdávajú, že je to v jeho najlepšom 
záujme.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

Zneužívanie detí znamená páchanie strašných trestných činov, ktoré zasahujú telesné a 
duševné zdravie detí a dospievajúcich a poznačia ich na celý život. Sexuálne vykorisťovanie 
detí redukuje deti alebo dospievajúcich na sexuálne objekty a profituje z ich utrpenia.  Zo 
štúdií vyplýva, že v Európe môže byť 10 % až 20 % maloletých osôb vystavených 
sexuálnemu zneužívaniu v detstve. Počet internetových stránok venovaných detskej 
pornografii neustále narastá a každý deň pribudne na internete 200 nových snímok. Sú to však 
len o odhady. Zobrazované obete sú čoraz mladšie a súvisiaci materiál čoraz explicitnejší 
a násilnejší. Približne 20 % osôb odsúdených za spáchanie sexuálnych trestných činov poruší 
zákon opäť. K mnohým z týchto zločinov dochádza práve na miestach, na ktorých by 
malo dieťa cítiť bezpečie a ochranu. Detská pornografia na internete sa stala novým 
fenoménom, obrovskou a mimoriadne reálnou hrozbou v oblasti trestnej činnosti, v ktorej sa 
zvrátené sklony prepletajú s finančnými záujmami a ktorá sa vyznačuje stále narastajúcou 
domácou produkciou. Tento fenomén využíva všetky technologické možnosti, ktoré internet 
ponúka. Na jednej strane existujú internetové stránky, na ktorých sa propaguje „tovar“, akým 
sú videá, DVD a CD nosiče obsahujúce snímky zobrazujúce zneužívanie detí; na druhej 
strane sú to sociálne siete, diskusné fóra a skupiny a zoznamy e-mailových adries, ktoré sa 
využívajú na zakladanie skupín pedofilov alebo na šírenie informácií s cieľom nadviazať 
kontakt a vyhľadať detskú pornografiu. Napokon je možné vymieňať si pomocou služieb 
peer-to-peer a FTP (File Transfer Protocol) obrovské IT súbory, ktoré obsahujú videá a 
kompilácie snímok. K tomu všetkému môžeme pripočítať šírenie správ MMS (Multimedia 
Messaging Service) prostredníctvom novej generácie mobilných telefónov, ktorými možno 
posielať obrázky a videá. Pomocou tejto novej mobilnej technológie je možné dostať sa 
k deťom, keď nie sú pod dohľadom rodiny. Fotografie a videá z oblasti detskej pornografie sú 
dostupné na serveroch internetových stránok roztrúsených po celom internete a používatelia si 
môžu zaplatiť za ich stiahnutie do svojho počítača. Špeciálny softvér, ktorým možno 
pedofilné stránky okamžite premiestniť z jedného hostiteľského servera na druhý, umožňuje, 
že správcovia týchto webových stránok zostávajú príliš často anonymní a ťažko postihnuteľní. 
Rýchlosť, akou táto hrozba narastá, si vyžaduje rovnako pohotový vývoj technológií v oblasti 
vyšetrovania, právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov.

2. STANOVISKO SPRAVODAJKYNE
Účelom návrhu smernice je vytvoriť referenčný rámec EÚ na predchádzanie všetkým formám 
sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí a trestným činom zahŕňajúcim detskú 
pornografiu a na ich trestné stíhanie. Okrem toho sa návrhom zavádzajú spoločné ustanovenia 
na ochranu pred zločinom a ochranu obetí. V návrhu smernice sa vo väčšej miere opätovne 
zdôrazňuje odporúčanie Parlamentu z 3. februára 2009 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu 
detí a detskej pornografii. Návrh takisto obsahuje množstvo bodov uvedených v Dohovore 
Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. 
Dohovor zatiaľ neratifikovala väčšina členských štátov EÚ, predstavuje však kľúčový 
medzinárodný nástroj, ktorý má pomôcť pri zabezpečení toho, aby boli deti chránené pred 
zneužívaním. Na celoeurópskej úrovni sa zavádza charakteristika nových trestných činov, 
najmä v súvislosti s novými hrozbami, ktoré prináša vývoj v oblasti IT a technológií. 
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Jednoznačne sa vymedzujú pojmy, ako sú detská pornografia, materiály týkajúce sa detskej 
pornografie, detská prostitúcia a zobrazovanie pornografie, čím sa vytvára minimálny 
jednotný súbor pravidiel na zabezpečenie toho, aby sa vo všetkých členských štátoch zaviedli 
primerané nástroje na ochranu detí. Okrem toho sa domnievam, že je potrebné vložiť 
vymedzenie veku spôsobilosti dať súhlas k sexuálnym aktivitám; ide o najdôležitejší faktor 
pri posudzovaní zločinu, ešte viac však o základný faktor pri vynášaní rozsudku a jeho 
zvyšovaní v prípade týchto trestných činov. Smernicou sa stanovujú minimálne tresty pre 22 
trestných činov bez toho, aby boli dotknuté členské štáty, ktoré prijímajú prísnejšie opatrenia 
a tresty. 
V rámci nových trestných činov je zahrnuté a trestané i zneužívanie v rodine osobami, ktoré 
majú autoritu, dôveru a vplyv. Vyššie tresty sa uložia všetkým, ktorí páchajú trestné činy na 
deťoch s telesným alebo duševným postihnutím alebo na závislých rodinných príslušníkoch.

Deťom sa na európskej úrovni poskytne ochrana pred nadväzovaním kontaktu s nimi na účel 
ich sexuálneho zneužitia (tzv. grooming). Zaradila som aj osobitné ustanovenie týkajúce sa 
osôb, ktoré sú niekoľkonásobnými páchateľmi tohto trestného činu, t.j. ktoré sú v kontakte 
s niekoľkými deťmi súčasne, aby tak zvýšili svoje šance. Pre žiadnu osobu, ktorá bola 
odsúdená za trestné činy spáchané na deťoch, nesmie existovať možnosť vykonávať činnosť, 
ktorá zahŕňa pravidelný kontakt s deťmi, napríklad tým, že sa presťahuje do iného členského 
štátu. Zamestnávatelia prijímajúci pracovníkov na prácu, ktorá zahŕňa kontakt s deťmi, budú 
mať právo získať od príslušných orgánov informácie zaznamenané v registroch trestov o 
odsúdeniach za trestné činy stanovené v smernici alebo o akomkoľvek ďalšom opatrení 
súvisiacom s týmito trestnými činmi. Všetky členské štáty a príslušné orgány budú musieť 
spolupracovať na rýchlej výmene takýchto informácií. Ak sa závažné dôvody na podozrenie 
objavia po prijatí pracovníkov, zamestnávatelia musia mať aj potom právo na získanie 
takýchto informácií. Pokiaľ ide o zodpovednosť právnických osôb, želala by som si, aby sa 
zahrnul dodatočný trest okamžitej konfiškácie pornografického materiálu a všetkých z neho 
vyplývajúcich ziskov. Členské štáty musia uľahčiť a posilniť spoluprácu s národnými 
bankami a veľkými spoločnosťami vydávajúcimi kreditné karty s cieľom zabezpečiť, aby 
bolo možné sledovať platby uskutočnené prostredníctvom internetu v súvislosti 
s vykorisťovaním maloletých osôb.

Členské štáty budú mať osobitné právne povinnosti postihovať trestné činy spáchané na 
deťoch v cudzine občanmi EÚ alebo osobami, ktoré majú obvyklý pobyt v jednom 
z členských štátov, t. j. sexuálnu turistiku. Takisto som zaviedla odkaz na priťažujúce 
okolnosti v prípade, že zločiny uvedené v smernici sú páchané v kontexte sexuálnej turistiky. 
Vždy, keď si nejaká osoba stiahne a ponechá snímky a materiál z oblasti detskej pornografie, 
možno to prirovnať k situácii, akoby bolo dieťa zneužité znova. Cieľom tejto smernice je 
okamžite odstrániť online materiály. Ak to nemožno dosiahnuť ihneď (v prípadoch, keď môže 
byť zničenie priamo pri zdroji zložitejšie, napríklad keď poskytovatelia majú sídlo v krajinách 
mimo EÚ, ktoré s EÚ neuzavreli dohodu o spolupráci), členským štátom sa musí povoliť, aby 
mali k dispozícii možnosť zablokovať webové stránky.  Zablokovanie takýchto webových 
stránok sa musí vykonať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi s využitím všetkých 
nástrojov na ochranu súkromia. Potrebná je súčinnosť medzi všetkými stranami v „sieti“: 
inštitúciami, políciou v oblasti informatiky i pôšt, poskytovateľmi internetových služieb, 
bankami, poskytovateľmi finančných sprostredkovateľských služieb, súkromnými 
používateľmi a združeniami. V tejto oblasti má kľúčový význam využívanie najmodernejších 
technológií a softvéru. Využívať treba všetky dostupné nástroje (najnovším je program 
PhotoDNA) vrátane činnosti európskej finančnej koalície proti distribúcii snímok z oblasti 
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detskej pornografie na internete a medzinárodnej spolupráce medzi policajnými silami 
a bankovými inštitúciami (napríklad pri sledovaní platieb).

Je nevyhnutné zaručiť ochranu, pomoc a podporu obetí počas vyšetrovania, procesov 
a následných fáz, pričom treba zohľadniť vyjadrenia, potreby a obavy detí. Musí existovať 
jednoduchý prístup k opravným prostriedkom, výsledkom však nesmie byť ďalšia 
traumatizácia mladých obetí ani „opakovaná viktimizácia“ v dôsledku ich účasti na konaní. 
Rovnako dôležité sú opatrenia na poskytnutie pomoci a podpory rodine obete. Ak však 
k spáchaniu trestného činu došlo v rodinnom prostredí, je nevyhnutné dieťa ochrániť a prijať 
čo najvhodnejšie rozhodnutie týkajúce sa jeho miesta pobytu, s náležitým ohľadom na jeho 
najlepší záujem a názor. Navyše všetky ochranné a podporné nástroje musia zahŕňať opatrenia 
na pomoc domnelým obetiam zneužívania alebo vykorisťovania. Je potrebné poskytnúť 
osobitné odborné vzdelávanie pracovníkom v odvetví, ktorých úlohou je podporovať deti vo 
všetkých fázach konania, a personálu, ktorý príde s obeťami nejakým spôsobom do kontaktu. 
Na prevenciu páchaných trestných činov sú potrebné aj primerané intervenčné a liečebné 
programy. Skutočnou podstatou tejto smernice je prístupný právny systém, ktorý zohľadňuje 
potreby detí. Členské štáty musia prijať všetky kroky potrebné na vytvorenie účinných 
systémov ochrany detí vrátane vytvorenia multidisciplinárnych štruktúr s cieľom zabezpečiť, 
aby obete dostali pomoc, ktorú potrebujú v krátkodobom a dlhodobom časovom horizonte, a 
to buď prostredníctvom odborného vzdelávania personálu alebo tým, že využijú skúsenosti 
mimovládnych organizácií v oblasti poskytovania pomoci obetiam sexuálneho zneužívania 
a vykorisťovania. Kampane na zvýšenie informovanosti o tejto téme budú zamerané na 
občiansku spoločnosť, ktorá zohráva osobitnú úlohu.


